
JOHANNES PORCELLIS 

DOOR 

DR. A. BREDIUS. 

II. 
' 

DE SCHILDERSFAMILIE FLESSIERS. 

OOR zijn tweede huwelijk 1) 30 Aug. 1622 te Haarlem met 

JANNEKE FLESSIERS gesloten`? kwam onze schilder in een 

echte schildersfamilie. Zijn schoonvader, BALTHASAR FLES- 

SIERS, ook uit Vlaanderen geboortig, werd 1579 lid van het 

St. Lucas Gilde te Middelburg. En in ?58? vinden wij hem 
in Den Haag aangeteekend in dat zelfde gilde. Ik heb niet 

kunnen vinden wanneer hij daar overleed; ook is mij nooit 

een werk van hem onder de oogen gekomen. 13 Januari 1618 verkreeg hij van 

den Haagschen Magistraat toestemming "jegens vastelavent de versochte Loterie 

"te doen opstellen ende uyttrecken mits dat hy gehouden werdt, sich in alles te 

"reguleren naer de orders die by de Magistraet (sulcx als van outs gebruyckelycken 

1) Uit een fraai geillustreerd artikel over PORCELLIS in "Onze Kunst" van Juni 11. van de hand van den 
Heer HAVERCORN VAN RYSEWYK, blijkt dat JOHANNES PORCELLIS te Gent geboren werd (v66r 1584) en 
8 Mei 1605 te Rotterdam huwde met JACQUEMIJNTJE JANS. Hij vertoefde van voor 1605 tot ongeveer I6I4 
in de Rottestad. Zijn broeder JONAS PORCELLIS was ook schilder en overleed denkelijk jong te Antwerpen, 
waar hij 1618 lid van het St. Lucas Gilde werd. 
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. 
"is) daerop sal werden gestelt. 1) Zijn eerste vrouw TRUYKEN CANTERS schijnt 

I5g6 overleden te zijn. In dat jaar leverde de schilder een Inventaris over aan 

de Weeskamer. Hij had toen twee dochters, JUDITH, die in 1630 met PORCELLIS' 

leerling HENDRICK VAN D'ANTHONISSEN zou trouwen, en JANNEKEN, de latere 

echtgenoot van PORCELLIS zelf. Uit dien Inventaris blijkt, dat BALTHASAR FLESSIERS 
. een huis te Brussel had "in de Putterye, tusschen de Engel en de Zevensterre", 

en dat hij een leerling had, want er is sprake van "een cofferken daer de Jonge 

syn cunst in leyt." 
De volgende schilderijen, denkelijk voor een groot gedeelte van hemzelf, 

komen in den Inventaris voor: 

I doeck van DIEANNA. (sic). 
I " " een winter. 

I " " een CARITAS. 

I " vant huysgesin. 
I paneel van FEBUS. , 

3 cleyne lantschapkens. 
' 

I antike tronye. 
I van Keyser KAREL. 

I douck van PROCURUS (PROCRIS). 
I vrouwetronye. 
I cleyn paneelken van VENUS. 

I brandeken van Troyen. 
' 

I douck van Waterverwe. 
' 

I douck van de gheboorte van VENUS. - 

I " "een Hollanschen boer ende boerinne. 

I " van de tronye van de overledene met der man. 

I van CERES. , 
2 " van 2 Kermissen. 

II kleyne Schilderykens. 
8 tronyes, een Fortuna, de 5 Sinnen, lantschappen, een Paris, een stuck 

van Johannes. 

In de camer daer men werkt : 

I Scappraye met verruw en pinseellen. - 

I vuyl banck daer de oly op staet met de verruwe. 

1 slechte taffel daer de Jonghers op conterfijten. 
' 

1) Appt. boeken. Haagsch Gem. Archief. 
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i slecht vuyl banck. 

3 Eesels, . 

33 tronyen van Copyen. 
i looden waterren back daer men de verruwe in leyt. 

Int Contoor. 

6 stucken witte Cunst van GOLSIUS aen 't schuffel genaegelt (prenten, 
waarna de leerlingen werkten?) 

1 papegayken, I Exter, Merrecat, 1 hont. 

I houte lay met verruwe. 

4 caertpampieren daerop geschildert syn diefferente beesten. 

i rondeken daer een hoepe op staet. _ 
1 afneminghe van de cruyse. 

i styfpampiere daer lantschapkens op staen in waterverwe. 

I Sussanna op bort; I tronye van Joseph. 

Schilderylcens van de Jonghe. 
18 tronyen groot met de cleene. 

I Oly doeckke van fruyt. 
I douck van wit en swert van Venus, Paris en Juno. 
I vrouwetronye, een gheboorte Cristi, een stuckken van Peterus daer hy 

op water gaet. 
stuckken van Cristus predicatie aan de See. 

Vryffsteenen, ramen daer men de doeck op spant enz. 

Begost werck: , 

14 groote panneelle. 

4 tronyen panneelle. 
2 Contevfeytsels op douck, I cleyn, 2 tronyen. 
I grooter douck van een huysgesin. 
BALTHASAR FLESSIERS mag geen vermaard kunstenaar geweest zijn, hij 

schijnt toch in goeden doen geleefd te hebben. 

Zijn tweede vrouw, BARBARA JORIS VAN DER BEL, overleed als weduwe 

in Juni 1626 '). Zij had bij hem nog verscheidene kinderen gehad, waarvan er 

1) 29 Juny 1626 een graff geopent voor de VGed, van Mr. BALTEN, Schylder. (Grafb. Gr. Kerk, 
den Haag). 
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vier! schilders werden: TOBIAS, WILLEM, JORIS 11 en BENJAMIN FLESSIERS. 

PORCELLIS kocht, bij de erfenisdeeling, in 1627 het huis van zijn over- 

leden schoonouders in het Zuideinde van den Haag, voor f4000.- 
Uit allerlei Acten blijkt, dat TOBIAS FLESSIERS zeestukken en stillevens 

schilderde en te Londen woonde, o, a, in 1652 en 1656 en zelfs nog in 1663 

laat NICOLAES VISSCHER, de Amsterdam'sche Constvercooper te Londen van 

Sr. TOBIAS FLESSIERS, Schilder aldaar f 333.- invorderen voor goederen van 

hem gekocht 3). 
WALPOLE. in zijne Anecdotes of painting, II, zegt van hem: 4) 

B. FLESSHIER, _ 

another obscure painter mentioned by Tlertue, and a frame maker too, lived 

in the Strand, near tlze Fozantain tavern; yet probably was not a very bad 

perfornaer, as a large piece of fruit painted by him was thought wortlay Of 
a place in Sir Peter Lely's collection. Another was in that of King Cltarles 

tlze First. At Lord Dysart's, at Hamhouse, are a landscape a1zd two pretty 
small sea-pieees by FLESSHIER. 

In een boedel van 165 I, den Haag, vond ik, naast stukken van VAN 

GQYEN, SWINDERWIJCK, VAN DER MERCK, BRAMER enz.: 

Een seetje van THOMAS (lees TOBIAS) FLESSCHIERS. 

Een portret van THOMAS SANDERS, door DAVID LOGGAN gegraveerd, is 

beteekend: FLESSHIRE pinx. 

1) 7 April 1632 maakt JORIS FLESSIERS, schilder, wonende aan de Swietersluys in Soeterwoude, oud 
zoo hij verklaart, zestien jaren, zijn testament bij Notaris van Grotelande te Leiden. 

Hij stelt tot zijn particuliere erfgenamen ARNOLDUS ANTHONI [later zeeschilder, van wien o. a. eene 
schilderij in het Museum te Berlijn gem. A. A.] soontje van JUDITH FLESSIERS, syne suster [en HENDRICK 
VAN D'ANTHONISSEN, bekend zeeschilder, over wien later] ter somme van 100 gulden en by desselffs wech- 
sterven de andere kinderen die syne suster noch soude te voorschijn brengen 8o guldens. Enz. 

Voorts institueert hy tot syne universeele erfgename JANNETGE FLESSIERS, Wed. van za. JOHANNES 
PORCELLIS, Mr. Schilder, sijn suster. 

Hij teekent : 

. <r" 

2) Met begin van de Wagestraat. 
3) Prot. Not. N. Listingh, Amsterdam. -- 

4) Hij noemt hem B. FLESSHIER ; toch schijnt hier TOBIAS en niet BENJAMIN bedoeld te zijn. TOBIAS 
had echter een zoon die BALTEK heette. 
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Keeren wij echter thans weer naar JAN PORCEI,LIS terug en be- 

schouwen wij 

ZIJN WERK. 
' 

Eerst in de laatste jaren zijn wij vertrouwd geraakt met de schilderijen 
van JOHANNES PORCELLIS. Er bestaat namelijk een betrekkelijk groot aantal 

Zeestukken uit de eerste helft der XVIIde eeuw die allen met de letters :1. P. 

gemerkt zijn. Minstens drie zeeschilders voerden die initialen. Onze JAN PORCELLIS, 

,,den ouden PORCELLIS" zooals men hem in zijn tijd reeds noemde, zijn zoon 

JULIUS PORCELLIS (over wien later) en de Vlaam JAN PEETERS. BODE heeft, in 

zijn werk over Oldenburg's Museum, de kwestie voor het eerst behandeld, en ik 

heb met hem daarover meermalen gesproken. Vooral toen wij, nu reeds bijna 

twintig jaren geleden, samen voor een fraai P. gemerkt zeestuk in het Museum 

te Darmstadt stonden. Dat stuk is door een zwartachtigen toon, een voorliefde 

in 't rood gekleede figuurtjes in de schepen te zetten, het gemis aan den zilver- 

achtigen toon z66 afwijkend van het voluit gemerkte stuk te Munchen, dat het 
wel aan te nemen is, dat die enkele stukken (er is er ook een, een rondje, in 

het Museum BOYMANS te Rotterdam) van JULIUS PORCELLIS zijn. JAN PEETERS' 

werk draagt een lateren stempel, (hij werd 1624 eerst geboren) en een onmis- 

kenbaren Vlaamschen trant, iets oppervlakkigers en d6coratievers. Maar onze 

JOHANNES onderscheidt zich "durch die Meisterschaft in der Zeichnung der 

,,Wellen, durch die Einfachheit der Motive, die Klarheit der Farben, den feinen 

"i?Teisslich - grauen Ton, den trocknen kornigen Farbenauftrag, eine leichte, 
"geistreiche, nur selten fliichtige Behandlung." (BODE). 

Het is eigenaardig, dat men reeds kort na zijn overlijden moeite had, zijn 
werk van dat van zijn zoon te onderscheiden. 19 Juny 1652 verschijnt de schilder 

HERCULES PATRONIS voor den Notaris K. OUTERMAN te Leiden en ,,verclaert 

ten versoueke van MONS. JOOST DE LA GRANGE (de Sinjeur by wien PIETER 

"DE HOOGH toen juist kamerdienaar was) dat hy in int laetst van Maert 1652 
,,met den requirant geweest is by een herbergier (VAN HEYMANSBERGH) en dat 

,,DE LA GRANGE dezen afvroeg: off het stuck schildery, dat hij, LA GRANGE, 

"tegens hem geteuyclzt (verruild) hadde, ooc niet van den Ouden PORCELLIS 

"en was, alsoo geseyt wierde, dat de Jonge PORCELLIS het hadde gemaect." 

De herbergier zeide, dat het stuk reeds heel lang bij hem in huis was, 

j 1. reeds toen JULIUS PORCELLIS nog maar een klein kind was. 
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In zijn bovengenoemd artikel over PORCELLIS deelt de Heer HAVERCORN 

VAN RYSEWYK uit een aantal gedrukte bronnen mede, hoezeer PORCELLIS' werk 

in het midden der XVIIde ceuw geacht en geprezen werd, in dicht en ondicht. 

HOOGSTRATEN, die een aardige anecdote 1) van hem vermeldt noemt hem "den 

grooten RAPHEL in 't Zeeschilderen." HUYGENS stelt reeds I63I in het licht, 

hoeveel hooger zijn werk staat dan dat van zijn voorganger HENDRICK VROOM. 

OUDAEN bezingt hem. 1650 prijst LAMBERT VAN DEN Bos hem in zijn vaerzen. 

Om de echtheid van een PORCELLIS uit te maken, worden EXTERDINGEN, KALFF, 

JACOB VAN RUISDAEL en BARENT CORNELISZ CLEENEKNECHT (een nu vergeten 

zeeschilder) 1661 voor den Notaris geroepen. Natuurlijk heeft DE BIE hem in 

zijn ,,Gulden Cabinet" ook niet vergeten. KOENRAET DROSTE vraagt: 
. Wie heeft ooil kunstiger de Zee,6ies voortgebracht! f 

Hoe kotnl dan, dat men nu PORCELLIS minder acht f 

Maar DROSTE schreef reeds in het begin der I8de eeuw - en toen had- 

den de meesterstukken van de VLIEGER, de VAN DE VELDE'S, VAN DE CAPELLE, 

JACOB VAN RUISDAEL, de "beroemde" BAKHUIJSEN het werk van PORCELLIS in 

't vergeetboek doen raken. 

REMBRANDT bezat ook stukken van PORCELLIS in zijn uitgelezen collectie, 
een bewijs hoe hoog hij hem schatte. Geen wonder, dat PORCELLIS, de grond- 

legger der zuivere zeeschilderkunst, die met 66n slag al het kinderachtige gedoe 
van VROOM, VAN WIERINGEN e. a. verdrong, die meer de schepen dan de zee 

tot het hoofdonderwerp hunner stukken maakten, door degelijke kunstkenners 

gevierd en geprezen werd. 

Uit PORCELLIS' werken spreekt een zuiver gevoel voor de natuur en de 

gave het geziene zonder conventie, zonder manier, eenvoudig en waar weer te 

geven. Maar dikwijls bewonderen wij bovendien de smaakvolle samenstelling 

zijner stukken; des te knapper, omdat zij niet opvalt, en eerst een nadere studie 

van zijn werk ze ons leert kennen. 

Zijn kleur is verschillend. Sommige stukken zijn geheel en al in een 

zilvergrijzen toon gehouden, terwijl anderen in een bruiner gamma geschilderd zijn. 
Het laatste is meestal het geval bij zijne ,stormen". " 

1) Hoe PORCELLIS met KNIBBERGEN en VAN GOYEN een wedstrijd aanging op 66n dag een fraai stuk 
te schilderen. KNIBBERGEN'S stuk was grooter, VAN GOYENS doek was voller van werk, maar PORCELLIS 
,had in het zijne keurlyker natuerlykheid, en nae de kunst iets ongemeens, dat men nimmermeerin de dingen, 
"die zoo nae een zekere sleur van de hand rollen.... bespeurt." De kenners gaven PORCELLIS den prijs. 
(N,B. VAN GOYEN was toen nog niet in zijn volle kracht). 

2) Een aardig bewijs voor de hooge achting die men PORCELLIS' werk omstr. 1660 nog toedroeg is 
de volgende Acte: Nov. 1662 wordt te Leiden de boedel van de Wed. van CORNELIS VAN OUTHOUCK 
opgemaakt. Bij de taxatie staat : 

Alle de Taeffereelen en Conterfeijtsels, uytbesondert een stuckge van den Ouden PERCELLIS, welck stuckge 
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Veel van zijn werk is helaas zoek geraakt of verloren. Oude veilingen, 
oude Inventarissen ') noemen honderde "stormpges, strantjes, stille watertjes, 

Suyderseetjes", terwijl wij thans slechts een twintigtal stukken met zekerheid 

aan hem kunnen toeschrijven. Ik laat hier een lijst volgen van die werken, die 

ik geloof dat bepaald van onzen JAN PORCELLIS zijn. 
I. Voluit gemerkt JOHANNES PORCELLIS 1629 is een klein zeestukje in de 

Oude Pinakothek te Munchen. Het stelt een onstuimig water voor; in den 

linkerhoek een scheepje dat tegen de golven worstelt, de overige schepen in het 

verschiet. Op den voorgrond schaduw: in het midden zijn de vet geschilderde 
schuimende golven sterk verlicht. Bewolkte lucht. Alles in een zilvergrijzen 
toon gehouden; een werk dat aan de vroege werken van SIMON DE VLIEGER 

doet denken. Paneel, o.I85 X 0.24. 
2. Een fraai stuk, dat geheel en al dezelfde hand verraadt en y. P. 

gemerkt is, bezit het Museum te Budapest. Donkere, onheilspellende lucht, 
rechts een door de schuimende golven geteisterd havenhoofd, waartegen een 

scheepje te pletter geslagen is - de opvarenden redden zich juist tegen het 

staketsel - links een rank vaartuigje dat zich in veiligheid hoopt te stellen. 

Een onovertroffen meesterstukje Van zeeschildering. Zie de afbeelding. Paneel 

0.2 0.30. 

3. Eene dergelijke schilderij, minder woest en onstuimig, ook ?. P. 

gemerkt, bevindt zich in mijne verzameling. Zij is veel dunner geschilderd en 

op doek, 0.523 X o.69. De bijgaande photogravure ontheft mij van verdere 

beschrijving. Het grijsbruin in de golven is transparant, en het aspect van het 

stuk doet even aan de latere zeestukken van JACOB VAN RUISDAEL denken. De 

figuurtjes zijn ouderwetsch en denkelijk is deze schilderij v66r of omstreeks 1620 

geschilderd. 

4. Een PORCEL 1624 gemerkt strand met duinen en een paar scheepjes 
voor anker bij Mevr. Wed. LAPORTE te Hannover heeft wat geleden, maar is 

reeds in toon en onderwerp een voorbeeld geweest voor JAN VAN DE CAPPELLE, 
die een groote collectie schilderijen van PORCELLIS bezat. Doek, 

5. J. PORCELLI(S) 1622 leest men op een grijs havengezicht in de ver- 

zameling van den Keizer van Duitschland. Paneel, 0.37 x 57. 

alleen tegen alle de verdere Taeffereelen en Conterfeijtsels met advys en naer voorgaende estimatie van den 
Schilder DE CLAEUW [stillevenschilder, schoonzoon van VAN GOYENj gestelt is. Een der erfgenamen geeft 
nog 50 gulden toe op dit stuk. (Prot. Not. A. Raven, Leiden), 

1) Ik verwijs voor deze opgaven naar het voorn. artikel in »Onze Kunst". De lijsten, daar gegeven 
zouden nog aantevullen zijn, maar ik zie er het nut niet van in, daar meestal de beschrijvingen onvoldoende 
zijn en ook veel aan hem vroeger ten onrechte in veilingen werd toegeschreven. 
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6. 5l. P, staat ook op een dergelijke kalme zee, mede bij den Keizer 

van Duitschland. Paneel 0.37 X 0-57' 

7. y. P. gemerkt is een bruinachtige, zeer sterk aan VAN GOYEN herin- 

nerende woelige zee met een havenhoofd links, een zeilend schip rechts, bij 
ARTHUR KAY, Glasgow. Paneel, 0.384X0.81. 

8. J. POR. staat meen ik op een nog wat ouderwetsch, nogal grootstuk, 
dat vroeger te zien was in de gang van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 

leidende naar het vertrek van Jhr. Mr. VICTOR DE STUERS. Het stuk had gele- 

den, maar leek mij een zeer vroeg werk van PORCELLIS. 

9. Y. P. gemerkt is ook een kalme zee te Emden. D. op Paneel, 0.3 1 x 0.57. 

10. Y. P. gemerkt is het prachtige stuk te Oldenburg, dat hierbij gerepro- 
duceerd is. In zilverachtigen toon gehouden, met schilderachtige verlichting, 

voortreffelijke observatie van wind- en luchteffecten? staat dit stuk op 66n hoogte 
met de zooveel later geschilderde, dergelijke watergezichten van JAN VAN GOYEN. 

P. 0.47 X o.665. 
i r. 7. P. is alweer gemerkt een klein, maar prachtig stukje in het 

Kaiser Friedrich Museum te Berlijn 1). Als men de afbeelding ziet, denkt men 

onwillekeurig aan de zeestukken van SALOMON VAN RUYSDAEL. Vooral het fijne 

verschietje met al die kleine, zeilende scheepjes, de mooie compositie, de schaduw 

op den voorgrond, het naar den gezichteinder toe lichter worden, de wijze waarop 
zich de horizon bijna oplost in de lucht, toont op welk een hoogte PORCELLIS 

, was, toen de hiervoren genoemde schilders, VAN GOYEN, de RUISDAELS, pas 

begonnen te schilderen ! Paneel, 0.22 X 0. 8. 
12. Dr. HOFSTEDE DE GROOT schrijft nog aan PORCELLIS toe een zee- 

stuk in het museum te Edinburgh (No. 44 van den Catalogus). Doek o.q.S 5 X 0. 5 6. 

13-17. In de verzameling VON BECKERATH, thans in het Berlijnsche 

Prentenkabinet, bevinden zich vijf allerliefste studies van PORCELLIS op bruin 

schilderpapier met bruine olieverf gedaan. Op het eene een man die naar zee 

kijkt, een ander met een groepje visschers,' een derde met twee zittende visschers 

enz. Twee er van zijn y..P. gemerkt. 
18. y. P. 1624 gemerkt is nog een zeer fraai zeestukje van PORCELLIS 

dat ik jaren geleden bewonderde bij de Dames HEERKENS te Zwolle; ik weet 
niet of het er nog aanwezig is. 

19. y. P. gemerkt en aan PEETERS toegeschreven, is een PORCELLIS ]in 
het Museum te Bordeaux. Ik meen, dat het No. 285 is, 0.46 X o.61. 

1) Dit en de meeste andere stukken hier genoemd, vindt men in het hierboven genoemde 
artikel in nOnze Kunst". De schilderijen van Oldenburg en het stuk in mijn bezit echter niet. 
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. 20. y. P. 1624 staat op een zwak stukje in het Amalienstift te Dessau. 

Is het PORCELLIS? Men ziet er een walvisch op; het lijkt nog op AERT VAN 

ANTUM'S groenachtige stukken met zwakke golfjes. Wellicht een werk van den 

nog jeugdigen JULIUS PORCELLIS die toen nog geen 18 jaar was. 

21. y. P. gemerkt is een bizonder mooie (ovale) zee in de collectie 

CHANIENKO te Kiew; een stukje in den geest van het Munchensche schilderijtje, 
maar nog schooner. Het licht valt op den voorgrond; het is in zilverachtig grijzen 
toon gehouden, en het water geheel als RUISDAEL dit later deed, geschilderd. 1) 

22. In de Verzameling LEPENAU te Petersburg bevond zieh volgens Z. Exc. 

DE StMtNOW "une ravissante marine de PORCELLIS sigy2ee en toutes lettres 

"c'etait une mer agitee avec un bateau A voiles a drapeau rouge chass6 par le 

"vent sur le premier plan et un grand navire dans le lointain; sur le premier plan 

,,on voyait encore une c6te affermie par des pilotis et quelques maigres arbustes." 

23 ? In de verzameling DELAROFF te Petersburg wordt nog een Strand 

van Scheveningen met duinen en het Kerkje aan PORCELLIS toegeschreven. 

Vermoedelijk zullen er mettertijd nog wel meer werken van PORCELLIS 

aan den dag komen. 

Van JULIUS PORCELLIS vond ik alleen vermeld in een Acte 2) van 5 Juli 1644 
dat hij toen te Rotterdam woonde en goederen te Soeterwoude bezat. Hij 
teekent zonderling : 

Hij was toen blijkbaar pas mondig geworden. 18 Nov. 1634 had zijn 

zwager ANTIIUNY VAN DELDEN van JULIO PORCELLIS 400 car. guldens tegen 
den penning zestien van hem geleend, die bij de Weeskamer berustten. a) 

Behalve de schilderijen in de Musea van Darmstadt en Rotterdam zag 
ik in den Kunsthandel nog een paar zeestukken, die denkelijk van zijne hand zijn. 

In 'sRijks-Prentenkabinet te Amsterdam worden bewaard de 20 etsen 

van JAN PORCELLIS die in een bundeltje bij JAN PIETERSEN BEERENDRECHT te 

Haarlem het eerst verschenen onder den titel: 

Verscheydeit Stranden en watergesicliten gedaen door JAN PERSELLES. 

1) De Heer HAVERCORN vermeldt een zeestuk bij den Heer STUVE te Osnabrilck. Ik ken dit werk, 
maar durf het niet aan PORCELLIS toe te kennen. Het zou heel goed een Jnrr PEETERS kunnen zijn. 

2) Not. PAEDTS, Leiden. 
3) Prot. Not. J. ANGILLIS, Leiden. 
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Het zijn alleraardigste kleine prentjes met enkele visschers ofvischvrouwen 

aan het strand, met enkele pinken in het verschiet. , 

. Nog bij het leven van den schilder verscheen bij CLAES JANSZ VISSCHER 

te Amsterdam (1627) een bundel met 12 gravures onder den titel: 

Icones variarum naviuna hollandicarum quarum uszcs maxime in aquis 
interioribus notatae a famissimo navium ?ictore JOHAN NE PERCELLIS. 

Van beide seriecn verschenen latere drukken. Over een en ander zie men 

het meergenoemde artikel in ,Onze Kunst". I , 

In verscheidene publieke en particuliere verzamelingen kan men voorts 

teekeningen van PORCELLIS vinden, meestal kleine, eenvoudige schetsjes die in 

hun doen veel aan de teekeningen van JAN VAN GOYEN herinneren. Ten onzent 

vindt men ze in 's Rijks Prentenkabinet, in het Museum BOYMANS en in 

mijne verzameling. 
Een ons onbekend kunstenaar(?) is JOHANNES PORCELLIS VAN DELDEN, 

denkelijk een zoon van PORCELLIS' schoonzoon ANTHONY VAN DELDEN die den 

naam van zijn beroemden grootvader aangenomen had. Hij wordt in de Leidsche 

gildeboeken van St. Lucas genoemd tusschen 1658-1702 en heet uitdrukkelijk 

(1667) hoofdman voor de kladschilders. Dit beteekent echter nog niet, dat hij 
niet bovendien fijnschilder was. De Zeeschilder ARNOLDUS ANTIIONISZ of VAN 

D' ANTHONISZ, wordt 1662 uitdrukkelijk "hooftman van die met d' groote ouast" 

genoemd in dat Leidsche gilde, en toch zijn van hem zeer goede zeestukjes 
bekend en komen in Leidsche inventarissen herhaaldelijk zeestukken van ARNOLDUS 

ANTHONISZ of AERNOLDUS ANTHONI voor. Hij was de zoon van PORCELLIS' 

zwager en leerling HENDRICK VAN D' ANTHONISZ. 1677 woonde hij te Zierikzee. 


